
Општина Ковин  
Општина Ковин  
Опшптинска управа Ковин   
Одељење за урбанизам, стамбено 
комуналне послове и заштиту 
животне средине 

Ознака: КЛ-1 

 

КОНТРОЛНА ЛИСТА 
ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 
ОБАВЕЗЕ ПРЕВОЗНИКА 

ПРАВНИ ОСНОВ- Одлука о превозу у друмском саобраћају –јавном превозу и превозу за сопствене потребе 
лица и ствари на територији општине Ковин („Службени лист општине Ковин", број 24/2013 и 11/2014) 

Надзирани 
субјекат: 

Матични број:                    ПИБ:                Седиште: Одговооно лице:                                          

ЈМБГ: Адоеса пребивалишта: 

Лице присутно прегледу:                                 конт. тел. Локација проедмета 

контооле: 
   

Р.б. Питање Да He Бодови 

1. превоз обавља на повереним линијам □да -ЗО □ не-0  

2. превоз обавља према регистрованом и овереном реду вожње 
□ да-30 □ не-0 

 

3. издаје путнику возну карту □ да-30 □ не-0  

4. омогућава путницима да наставе започету вожњу другим возилом у 
случају прекида превоза или квара возила 

□да-10 □ не-0  

5. контролу   издатих   возних   карти   врше   овлашћена   лица 
Превозника (контролори) 

□да-10 □ не-0  

6. контролори носе службена одела и службене лигитимације □да-10 □ не-0  

7. у возилу се налази важећи ред вожње □да-10 □ не-0  

8. у возилу се налази важећи, оверен ценовник □да-10 □ не-0  

9. у возилу се налазе општи услови превоза □ да-10 □ не-0  

 



10. назив линије истакнут у доњем десном углу ветробранског стакла 
и са стране поред улазних врата 

□ да-10 □ не-0  

11. возило уредно обојено □да-10 □ не-0  

12. возило чисто □да-10 □ не-0  

13. возило проветрено □ да-10 □ не-0  

14. у возилу обезбеђена оптимална температура □ да-10 □ не-0  

НАПОМЕНА: 

РЕЗУЛТАТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА У БОДОВИМА 
 

УКУПАН МОГУЋИ БРОЈ БОДОВА 200 

УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА  
 

Степен ризика Незнатан Низак Средњи Висок Критичан 

Број бодова 171-200 141-170 101-140 61-100 60 и мање 
 

Степен ризика у 
односу на остварени 

број бодова 

Критичан О 

Незнатан О 
Низак о 

Средњи о 

Висок о 
 

Контролна листа сачињена Датум  

Место  

Време  

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ М.П. САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКТОР 



Општина Ковин  
Општина Ковин  
Опшптинска управа Ковин   
Одељење за урбанизам, стамбено 
комуналне послове и заштиту животне 
средине 

Ознака: КЛ-2 
 
 

 

КОНТРОЛНА ЛИСТА 
ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 
ОБАВЕЗЕ ВОЗАЧА 

ПРАВНИ ОСНОВ- Одлука о превозу у друмском саобраћају –јавном превозу и превозу за сопствене потребе 
лица и ствари на територији општине Ковин („Службени лист општине Ковин", број 24/2013 и 11/2014) 

Надзирани 
субјекат: 

  

Матични број:                    ПИБ:                Седиште: Одговооно лице:                                          

ЈМБГ: Адоеса пребивалишта: 

 

Лице присутно прегледу:                                 конт. тел. Локација проедмета 

контооле: 
    

Р.б. Питање Да He Бодови 

1. придржава се реда вожње на линији □ да-ЗО □ не-0  

2. стара се о одржавању реда у возилу 
□ да -20 □ не-0 

 

3. носи службено одело □ да-20 □ не-0  

4. носи службену легитимацију □да-20 □ не-0  

5. према путницима се опходи са пажњом и уважавањем □да-10 □ не-0  

НАПОМЕНА: 

РЕЗУЛТАТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА У БОДОВИМА 
 

УКУПАН МОГУЋИ БРОЈ БОДОВА 100 

УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА  

 



Степен ризика Незнатан Низак Средњи Висок Критичан 

Број бодова 91-100 81-90 61-80 41-60 40 и мање 
 

Степен ризика у 
односу на остварени 

број бодова 

Критичан О 

Незнатан О 

Низак о 

Средњи о 
Висок о 

 

Контролна листа сачињена Датум  

Место  

Време  

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ М.П. САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКТОР 



Општина Ковин  
Опшптинска управа Ковин  
Одељење за урбанизам, стамбено 
комуналне послове и заштиту 
животне средине 

Ознака: КЛ-3 

 

КОНТРОЛНА ЛИСТА 
ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 
ОБАВЕЗЕ ПУТНИКА 

ПРАВНИ ОСНОВ- Одлука о превозу у друмском саобраћају –јавном превозу и превозу за сопствене потребе 
лица и ствари на територији општине Ковин („Службени лист општине Ковин", број 24/2013 и 11/2014) 

Надзирани 
субјекат: 

  

Матични број:                    ПИБ:                Седиште: Одговооно лице:                                          

ЈМБГ: Адоеса пребивалишта: 

 

Лице присутно прегледу:                                 конт. тел. Локација проедмета 

контооле: 
    

Р.б. Питање Да He Бодови 

1. поседује важећу возну карту 
□ да-10 □ не-0 

 

2. не омета возача у току вожње □ да-10 □ не-0  

3. не узнемирава друге путнике □да-10 □ не-0  

4. није у припитом стању □да-10 □ не-0  

5. не уноси у возило запаљиве, експлозивне и сл. материје □да-10 □ не-0  

6. не уноси у возило предмете који нису чисти □да-10 □ не-0  

7. не уводи у возило животиње □да-10 □ не-0  

8. не баца отпатке и сл. □ да-10 □ не-0  

НАПОМЕНА: 

 



РЕЗУЛТАТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА У БОДОВИМА 
 

УКУПАН МОГУЋИ БРОЈ БОДОВА 80 

УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА  
 

Степен ризика Незнатан Низак Средњи Висок Критичан 

Број бодова 71-80 61-70 51-60 41-50 40 и мање 
 

Степен ризика у 
односу на остварени 

број бодова 

Критичан О 

Незнатан о 

Низак о 

Средњи о 

Висок о 
 

Контролна листа сачињена Датум  

Место  

Време  

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ М.П. САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКТОР 



Општина Ковин  
Опшптинска управа Ковин  
Одељење за урбанизам, стамбено 
комуналне послове и заштиту 
животне средине 

Ознака: КЛ-4 
 

 

КОНТРОЛНА ЛИСТА 
ТАКСИ ПРЕВОЗ 
ОБАВЕЗЕ ПРЕВОЗНИКА 

ПРАВНИ ОСНОВ- Одлука о ауто-такси превозу путника на тероторији општине Ковин („Службени лист општине 
Ковин", број 24/2013 и 11/2014) 

Надзирани 
субјекат: 

Матични број:                    ПИБ:                Седиште: Одговооно лице:                                          

ЈМБГ: Адоеса пребивалишта: 

Лице присутно прегледу:                                 конт. тел. Локација проедмета 

контооле: 
   

Р.б. Питање Да He Бодови 

1. регистрован за обављање делатности такси превоза 
□ да-20 □ не-0 

 

2. пословно седиште на територији града Смедерева □ да-20 □ не-0  

3. власник возила, односно прималац лизинга □да-20 □ не-0  

4. возило испуњава услове за обављање такси превоза □да-20 □ не-0  

5. има важеће такси дозволе возила и возача □да-10 □ не-0  

6. сваку промену података које садрже такси дозволе, писаним путем, 
у року од 15 дана, пријављује надлежном одељењу Градске управе 

□да-10 □ не-0  

7. у  случају  трајног  или   привременог  престанка  обављања 
делатности, писаним путем обаштава надлежно Одељење у року од 
15 дана и враћа такси дозволе 

□да-10 □ не-0  

8. доставља податке о запосленим такси возачима и податке о такси 
возилима на захтев саобраћајне инспекције 

□ да-20 □ не-0  

 



9. прибављен сертификат овлашћене институције за рекламни пано □да-10 □ не-0  

10. омогућава   саобраћајном   инспектору   неометано   вршење 
инспекцијског   надзора   и   омогућава   увид   у   захтевану 
документацију и податке 

□ да-20 □ не-0  

НАПОМЕНА: 

РЕЗУЛТАТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА У БОДОВИМА 
 

УКУПАН МОГУЋИ БРОЈ БОДОВА 150 

УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА  
 

Степен ризика Незнатан Низак Средњи Висок Критичан 

Број бодова 131-150 111-130 81-110 51-80 50 и мање 
 

Степен ризика у 
односу на остварени 

број бодова 

Критичан О 

Незнатан О 
Низак о 

Средњи о 

Висок о 
 

Контролна листа сачињена Датум  

Место  

Време  

 
 
 
 
 
НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ 

 
 
 
 
 
М.П. 

 
 
 
 
 
САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКТОР 



Општина Ковин  
Опшптинска управа Ковин  
Одељење за урбанизам, стамбено 
комуналне послове и заштиту 
животне средине 

Ознака: КЛ-5 
 

 

КОНТРОЛНА ЛИСТА 
ТАКСИ ПРЕВОЗ 
ОБАВЕЗЕ ТАКСИ ВОЗАЧА 

ПРАВНИ ОСНОВ- Одлука о ауто-такси превозу путника на тероторији општине Ковин („Службени лист општине 
Ковин", број 24/2013 и 11/2014) 

Надзирани 
субјекат: 

Матични број:                    ПИБ:                Седиште: Одговооно лице:                                          

ЈМБГ: Адоеса пребивалишта: 

Лице присутно прегледу:                                 конт. тел. Локација проедмета 

контооле: 
    

Р.б. Питање Да He Бодови 

1. има возачку дозволу „В" категорије најмање три године 
□ да-20 □ не-0 

 

2. има важећу такси дозволу возача издату на име превозника чијим 
возилом обавља такси превоз 

□ да-30 □ не-0  

3. има важећу такси дозволу возила којим обавља такси превоз □да-30 □ не-0  

4. полиса осигурања путника од последица несрећног случаја у јавном 
превозу која одговара возилу којим управља 

□да-10 □ не-0  

5. уговор о раду за запосленог код превозника □да-30 □ не-0  

6. прима у возило сваког путника, као и пртљаг путника □да-10 □ не-0  

7. опходи   се   према   путницима   са   посебном   пажњом   и 
поштовањем 

□да-10 □ не-0  

8. пристојно одевен, уредан и чист, не пуши у такси возилу □ да-10 □ не-0  

9. укључује   таксиметар   приликом   отпочињања   превоза   и 
искључује га наком завршеног превоза 

□да-30 □ не-0  

 



10. путника  превози  најкраћим  путем  или  путем  који  путник 
одреди 

□да-10 □ не-0  

11. кровну ознаку држи укључену када је возило слободно □да-10 □ не-0  

12. омогућава   саобраћајном   инспектору   неометано   вршење 
инспекцијског   надзора   и   омогућава   увид   у   захтевану 
документацију и податке 

□да-20 □ не-0  

НАПОМЕНА: 

РЕЗУЛТАТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА У БОДОВИМА 
 

УКУПАН МОГУЋИ БРОЈ БОДОВА 220 

УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА  
 

Степен ризика Незнатан Низак Средњи Висок Критичан 

Број бодова 191-220 161-190 121-160 81-120 80 и мање 
 

Степен ризика у 
односу на остварени 

број бодова 

Критичан О 

Незнатан О 

Низак о 

Средњи о 

Висок о 
 

Контролна листа сачињена Датум  

Место  

Време  

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ М.П. САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКТОР 



Општина Ковин  
Опшптинска управа Ковин  
Одељење за урбанизам, стамбено 
комуналне послове и заштиту 
животне средине 

Ознака: КЛ-6 
 

 

КОНТРОЛНА ЛИСТА 
ТАКСИ ПРЕВОЗ 
УСЛОВИ ЗАТАКСИ ВОЗИЛО 

ПРАВНИ ОСНОВ- Одлука о ауто-такси превозу путника на тероторији општине Ковин („Службени лист општине 
Ковин", број 24/2013 и 11/2014) 

Надзирани 
субјекат: 

Матични број:                    ПИБ:                Седиште: Одговооно лице:                                          

ЈМБГ: Адоеса пребивалишта: 

Лице присутно прегледу:                                 конт. тел. Локација проедмета 

контооле: 
   

Р.б. Питање Да He Бодови 

1. важећа такси дозвола возила 
□ да-20 □ не-0 

 

2. на видном месту уграђен таксиметар □ да-20 □ не-0  

3. таксиметар оверен ибаждарен на важеће тарифе □да-20 □ не-0  

4. исправан   притивпожарни   апарат  са   роком   употребе,   на 
приступачном месту 

□да-10 □ не-0  

5. исправно грејање, вентилација, унутрашње осветљење □да-10 □ не-0  

6. возило уредно, обојено, чисто, без унутрашњих и спољашњих 
оштећења 

□да-10 □ не-0  

7. важећи ценовник услуга у возилу видљив путнику □да-10 □ не-0  

8. кровна ознака са натписом „TAXI" са обе стране истог изгледа □ да-10 □ не-0  

9. кровна   ознака   постављена   паралелно   са   ветробранским 
стаколом 

□да-10 □ не-0  

 



10. кровна ознака опремљена уређајем за осветљење □да-10 □ не-0  

11. возило регистровано у Полицијској управи Смедерево □да-10 □ не-0  

12. поседује полису осигурања путника од последица несрећног случаја 
у јавном превозу 

□да-10 □ не-0  

13. задовољава   услове   у   погледу   границе   издувне   емисије 
прописане законом и другим прописима 

□ да-10 □ не-0  

14. возило технички исправно у складу са прописима □да-10 □ не-0  

НАПОМЕНА: 

РЕЗУЛТАТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА У БОДОВИМА 
 

УКУПАН МОГУЋИ БРОЈ БОДОВА 170 

УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА  
 

Степен ризика Незнатан Низак Средњи Висок Критичан 

Број бодова 151-170 121-150 91-120 61-90 60 и мање 
 

Степен ризика у 
односу на остварени 

број бодова 

Критичан О 

Незнатан О 

Низак о 

Средњи о 

Висок о 
 

Контролна листа сачињена Датум  

Место  

Време  

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ М.П. САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКТОР 



Општина Ковин  
Опшптинска управа Ковин                                         Ознака КЛ-7 
Одељење за урбанизам,  
стамбено комуналне послове и  
заштиту животне средине 
 
 

КОНТРОЛНА ЛИСТА 
ОРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА 
ОБАВЕЗЕ УПРАВЉАЧА ПУТА 

ПРАВНИ ОСНОВ- Одлука о општинским и некатегорисаним путевима („Службени лист општине Ковин", број 1/2008 
и 11/2014) 

Надзирани 
субјекат: 

Матични број:                    ПИБ:                Седиште: Одговооно лице:                                          

ЈМБГ: Адоеса пребивалишта: 

Лице присутно прегледу:                                 конт. тел. Локација проедмета 

контооле: 
  

Р.б. Питање Да He Бодови 

1. обезбеђено несметано и безбедно одвијање саобраћаја 
□ да-20 □ не-0 

 

2. насут и изравнан □ да-20 □ не-0  

3. очишћени и уређени јаркови и пропусти □да-20 □ не-0  

4. одведена вода са пута □да-20 □ не-0  

5. покошена трава, орезано дрвеће и шибље □да-20 □ не-0  

6. постављена вертикална сигнализација □да-20 □ не-0  

7. не изводе се радови и не заузима се пут без сагласности и надзора 
Дирекције 

□да-10 □ не-0  

8 у ширини заштитног појаса пута (три метра) нема стамбених и других 
зграда 

□ да-10 □ не-0  

9. у ширини заштитног појаса пута (три метра) нема бунара, 
септичких јама, депонија и сл. 

□да-10 □ не-0  

 



10. не испуштају се отпадне и друге воде на некатегорисани пут или 
путни јарак 

□ да-10 □ не-0 

 

11. не баца се смеће на некатегорисани пут или путни јарак □ да-10 □ не-0  

12. не пали се смеће, трава и друго растиње □да-10 □ не-0  

13. не наноси се блато □да-10 □ не-0  

14. не пушта се, напаја и напаса стока без надзора □да-10 □ не-0  

15. нема остављених возила којима се омета безбедно одвијање 
саобраћаја 

□да-10 □ не-0  

16. на     местима     укрштања     обезбеђена     зона     потребне 
прегледности 

□да-20 □ не-0  

17. у зони потребне прегледности нису подигнути засади и ограде □ да-10 □ не-0  

18. у зони потребне прегледности нису постављена постројења, уређаји 
и објекги 

□да-10 □ не-0  

НАПОМЕНА: 

РЕЗУЛТАТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА У БОДОВИМА 
 

УКУПАН МОГУЋИ БРОЈ БОДОВА 250 

УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА  
 

Степен ризика Незнатан Низак Средњи Висок Критичан 

Број бодова 221-250 181-220 141-180 101-140 100 и мање 
 

Степен ризика у 
односу на остварени 

број бодова 

Критичан О 

Незнатан О 
Низак о 
Средњи о 

Висок о 



Контролна листа сачињена Датум  

Место  

Време  

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ М.П. САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКТОР 



Општина Ковин  
Опшптинска управа Ковин  
Одељење за урбанизам, стамбено 
комуналне послове и заштиту 
животне средине 

Ознака: КЛ-8 

 

КОНТРОЛНА ЛИСТА 
ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА 
ОБАВЕЗЕ СУСЕДА ПУТА 

ПРАВНИ ОСНОВ- Одлука о некатегорисаним путевима („Службени лист града Смедерева", број 5/2015) 

Надзирани 
субјекат: 

Матични број:                    ПИБ:                Седиште: Одговооно лице:                                          

ЈМБГ: Адоеса пребивалишта: 

Лице присутно прегледу:                                 конт. тел. Локација проедмета 

контооле: 
   

Р.б. Питање Да He Бодови 

1. уредно одржава путне канале за одвод површинских вода 
□ да-40 □ не-0 

 

2. израдио пропусте на улазима у своје парцеле □ да-40 □ не-0  

3. уклонио дрвеће, шибље и друго растиње у заштитном појасу □да-30 □ не-0  

4. омогућио слободно отицање воде са некатегорисаног пута на своје 
земљиште, уз накнаду проузроковане штете 

□да-20 □ не-0  

5. омогућио прилаз некатегорисаном путу ради извођења радова на 
одржавању, уз накнаду проузроковане штете 

□да-20 □ не-0  

6. својим чињењем не омета безбедно одвијање саобраћаја и не оштећује 
пут 

□да-20 □ не-0  

НАПОМЕНА: 

 



РЕЗУЛТАТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРАУ БОДОВИМА 
 

УКУПАН МОГУЋИ БРОЈ БОДОВА 170 

УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА  
 

Степен ризика Незнатан Низак Средњи Висок Критичан 

Број бодова 151-170 131-150 101-130 71-100 70 и мање 
 

Степен ризика у 
односу на остварени 

број бодова 

Критичан О 

Незнатан О 

Низак о 

Средњи о 

Висок о 
 

Контролна листа сачињена Датум  

Место  

Време  

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ М.П. САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКТОР 



Општина Ковин  
Опшптинска управа Ковин  
Одељење за урбанизам, стамбено 
комуналне послове и заштиту 
животне средине 

Ознака: КЛ-9

 

КОНТРОЛНАЛИСТА 
ЈАВНА ПАРКИРАЛИШТА 

ПРАВНИ ОСНОВ- Одлука о управљању јавним паркиралиштима („Службени лист Општине Ковин", број 
16/2012 и 11/2014) 

Надзирани 
субјекат: 

Матични број:                    ПИБ:                Седиште: Одговооно лице:                                          

ЈМБГ: Адоеса пребивалишта: 

Лице присутно прегледу:                                 конт. тел. Локација проедмета 

контооле: 
   

Р.б. Питање Да He Бодови 

1. Јавно паркиралиште је обележено хоризонталном сигнализацијом  

□ да-10 □ не-0 
 

2. Јавно паркиралиште је обележено вертикалном  сигнализацијом □ да-20 □ не-0  

3. Паркиралиште припада одређеном објекту □да-10 □ не-0  

4. Паркиталиште је обележено за одређене кориснике □да-10 □ не-0  

5. Јавно паркиралиште је очишћено □да-10 □ не-0  

6. Корисник паркиралишта је у возилу □да-40 □ не-0  

7. Корисник паркиралишта није дозволио увид у документацију □да-10 □ не-0  

8. Возило најавном паркиралишту има одобреље за паркирање  □да-10 □ не-0  

 



9. Возилом је заузето два паркинг места  □да-10 □ не-0  

10. Возило је регистровано □да-10 □ не-0  

11.  
Возило је паркирано према категорији на паркингу 

□да-10 □ не-0  

НАПОМЕНА: 

РЕЗУЛТАТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА У БОДОВИМА 
 

УКУПАН МОГУЋИ БРОЈ БОДОВА 160 

УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА  
 

Степен ризика Незнатан Низак Средњи Висок Критичан 

Број бодова 141-160 121-140 101-120 71-100 70 и мање 
 

Степен ризика у 
односу на остварени 

број бодова 

Критичан О 

Незнатан О 

Низак о 

Средњи о 
Висок о 

 

Контролна листа сачињена Датум  

Место  

Време  

 
 
 
 
 
 
НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ 

 
 
 
 
 
 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКТОР 



Општина Ковин  
Опшптинска управа Ковин   
Одељење за урбанизам, 
стамбено комуналне послове и  
заштиту животне средине                                       Ознака: КЛ-10 

 

КОНТРОЛНА ЛИСТА 
ОРЖАВАЊЕ АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА 
ОБАВЕЗЕ ДИРЕКЦИЈЕ 

ПРАВНИ ОСНОВ- Одлука о превозу у друмском саобраћају –јавном превозу и превозу за сопствене потребе лица и 
ствари на територији општине Ковин („Службени лист општине Ковин", број 24/2013 и 11/2014) 

Надзирани 
субјекат: 

Матични број:                    ПИБ:                Седиште: Одговооно лице:                                          

ЈМБГ: Адоеса пребивалишта: 

Лице присутно прегледу:                                 конт. тел. Локација проедмета 

контооле: 
  

Р.б. Питање Да He Бодови 

1. изграђено у складу са Законом 
□ да-40 □ не-0 

 

2. обележено одговарајућом вертикалном и хоризонталном 
сигнализацијом 

□ да-30 □ не-0  

3. садржи изграђену, односно обележену саобраћајну површину за 
заустављање аутобуса 

□да-30 □ не-0  

4. прописане ознаке □да-20 □ не-0  

5. извод из реда вожње □да-20 □ не-0  

6. уздигнута површина за путнике □да-20 □ не-0  

7. надстрешница □да-20 □ не-0  

8 корпа за отпатке □да-20 □ не-0  

9. информациони панои □да-20 □ не-0  

НАПОМЕНА: 

 



РЕЗУЛТАТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРАУ БОДОВИМА 
 

УКУПАН МОГУЋИ БРОЈ БОДОВА 220 

УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА  
 

Степен ризика Незнатан Низак Средњи Висок Критичан 

Број бодова 191-220 161-190 131-160 101-130 100 и мање 
 

Степен ризика у 
односу на остварени 

број бодова 

Критичан О 

Незнатан О 

Низак о 

Средњи о 
Висок о 

 

Контролна листа сачињена Датум  

Место  

Време  

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ М.П. САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКТОР 
 


